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Vragen

betreffende de privacy in de wijkteams heeft OPA Albrandswaard de volgende vragen:

1.
In uw brief stelt u dat de meeste wijkteamleden zijn geregistreerd als (para)medische 
zorgverlener in het BIG-register. Naar aanleiding hiervan willen wij weten:

a. wie van de 15 wijkteamleden van Poortugaal BIG-geregistreerd zijn
b. wie van de 15 wijkteamleden van Rhoon BIG-geregistreerd zijn

Gezien het feit dat het BIG register een openbaar register is waar ook de zorgconsumenten in 
kunnen kijken is de vraag of u dit middels een informatiebrief aan de zorgvragers/ 
-consumenten kenbaar wilt maken. Zeker in het kader van open en transparant besturen wat u 
voor staat lijkt ons dit een goede suggestie!

2.
In het privacy convenant staat vermeld dat de cliënt op de hoogte wordt gehouden hoe er 
wordt om gegaan met de gegevens en hoe die worden vastgelegd. Per welke wijze is vast te 
stellen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Ons hebben inmiddels diverse signalen bereikt dat dit 
niet het geval is. Wat wij willen weten is of dit een incidenten betreft dan wel of dit structureel 
is. Vandaar de vraag hier is vast te stellen of een cliënt daadwerkelijk op de hoogte wordt 
gehouden.

3. 
In uw schrijven vermeldt u dat het wijkteam pas aan de slag gaat om de casus in zijn 
algemeenheid te bespreken na toestemming van de ouders/ cliënt. Wij willen weten of u die 
verkregen schriftelijke toestemming ziet als een eenmalige toestemming om de casus te 
bespreken of dat de toestemming gezien wordt als een doorlopende toestemming in de tijd om 
casus gerelateerde onderwerpen met alle aangekruiste instanties te bespreken.
Indien dit laatste het geval is denkt u dat de cliënt weet dat hij hiervoor getekend heeft. Zo ja 
waarom.? Zo nee, wat gaat u dan doen om dit te verbeteren?



4.
Is het privacy regelement van de “jonge krijger” (gemeente Barendrecht) bij u bekend?
Wordt dezelfde inhoud ook door ons gebruikt? Zo nee, waarom niet?
Ons is bekend dat dit regelement aan alle wet en regelgeving voldoet. Wat zou een reden 
kunnen zijn om geen gebruik van dit format te maken?

5
Een cliënt-ondersteuner hoort onafhankelijk te zijn. In Albrandswaard is een cliënt-
ondersteuner gratis zolang er maar gebruik wordt gemaakt van de Stichting Mee. Diezelfde 
Stichting maakt eveneens deel uit van het wijkteam. Door deze constructie ontstaat de schijn 
van belangenverstrengeling, immers de belangen van de cliënt en die van de Gemeente zijn 
als het op de zorgvraag aankomt op sommige punten tegengesteld. De een wil zorg 
beperkende maatregelen, de ander soms zoveel mogelijk zorg. Onze cliënten worden verplicht 
tot gedwongen winkelnering immers ondersteuning via de Stichting Mee is gratis en 
ondersteuning van anderen dan de Stichting Mee niet. Door deze constructie wordt de 
onafhankelijkheid niet geborgd. 
Vraag: wat gaat u doen om deze onafhankelijkheid te borgen.

6.
Op de gemeentelijke site staat vermeld dat alleen mensen met een beperking gebruik kunnen 
maken van een cliënt-ondersteuner. Dit in tegenstelling tot het landelijk vastgestelde beleid. 
Wat gaat u doen om deze beperkende maatregel in lijn te brengen met het landelijke beleid
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